DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,
de

candidat la

funcţia

, având

VITAN CLAUDIU -AUREL

de consilier local

C:XP

, domiciliul

funcţia

în Consiliul Local al comunei SEACA DE PĂDU RE
SAT.SEACA DE PĂDURE

(COM.SEACA DE

PĂD URE), JUD.DOLJ, NR.320.

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria

răs pundere :

I. Asociat sau acţionar la societiţi comerciale, companii/societiţi naţionale, instituţii de credit, grupuri d (
interes economic. precum şi membru În asociatii. fundatii sau alte Of"2anizatii ne211vernamentale:
Nr. de părţi
Valoarea totală a
Unitatea
părţilor sociale
sociale sau
Calitatea deţinută
- denumirea şi adresa şi/sau a acţiunilor
de actiuni
1.1 ......

VITAN CLAUDIU -AUREL P.F.A.

TITULAR

ASOCIAŢIA DE V ANA TOARE ARTEMIS

CRAIOVA

-

I

I

I

MEMBRU

~

/

</
/

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, al(
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale institufiilor de credit, ale grupurilor de intere5
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor Of"2anizatii ne2uvernamentale:
Unitatea
Valoarea beneficiilor
Calitatea deţinută
- denumirea şi adresa 2.1„„ ..

I

I

/

/

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1„ .„.
Sl'\DTCATUL LIBER DIN DIRECTIA STL VICA DOLJ

I 4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinut<
, În cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
1-U„.„.

S. Contracte, inclusiv cele de as istenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflah
În derula re în timpul exercită rii funcţiilor, mandatelor sau demnităfilor publice finanţate de la bugetul de stat.
local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar
ma· oritar/minoritar:
1

,

1.tNituţia

s.1Bereficiarul re cootra:t: rn.mele.
µ:enmnele/denumirea şi OOresa

contra:tantă:

cblumirea şi
OOresa

Procedura piI1
careafost
îmWinţat

cootroctul

Tiµ.d
cootra::tului

n:tta
hteierii
aJ111ra:tu]ui

I

IAlrara
cootra::tului

Valraea
totală a
rontta1Ului

Trtular ..... ...... ·-

Sc>ţ/sJţie ............-

Rtre re gra:JuJ 11>ale titularului
............
Sociemţi cxxnerciale'~fizică

I autorizatăr'~ fumiliald Cabinte
irrlÎ\idrale. cabirete<Briate. ~

ci'i1e µofesicrale ~~civile
µofesi<mlecu ~ limila!ăcare
~ăµofesiarewoc:iJt/~

I ~FuOOatiil."

. ,;;-n

Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
vor declara numele. denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde. prin calitatea deţinută. titularul.
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
soc!etăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de
5°„u din capitalul social al societăţii. indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.
1

>

21 Se

Prezenta declaraţie constituie act public
caracterul incomplet al datelor menţionate.

şi răspund

potrivit legii penale pentru inexactitatea sau

S
...............

Data completării
16.11.2020

2

.........

